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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κλεοµένη Κωστόπουλου

«Εγώ ένας άλλος»

∆ιάρκεια έκθεσης: 16-1 έως 28-2-2016.

Είσοδος δωρεάν. 

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 08:00-15:00  

Κάθε Κυριακή στις 12:00 θα γίνονται δωρεάν παρουσιάσεις, 

και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

Έκτακτες παρουσιάσεις είναι δυνατό να προσφερθούν, 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

Επιµέλεια έκθεσης: 

Θανάσης Μουτσόπουλος

Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός: 

Τατιάνα ∆ήµου

∆ιοργάνωση: Art in Progress

Μετά από είκοσι περίπου χρόνια αναζήτησης και καλλιτεχνικής

έρευνας στην Αθήνα και το εξωτερικό, ο εικαστικός καλλιτέχνης

Κλεοµένης Κωστόπουλος επιστρέφει στη γενέτειρά του, την Πάτρα. 

Αριστούχος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, συνέχισε τις

µεταπτυχιακές του σπουδές, µε υποτροφία, στη Στουτγάρδη και το

Βερολίνο. Έργα του υπάρχουν σε µουσεία, ελληνικές και ξένες

ιδιωτικές συλλογές ενώ στο ενεργητικό του αριθµούν οκτώ ατοµικές

εκθέσεις καθώς και πολλές οµαδικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η παρούσα έκθεση, αναδροµική και εφ’ όλης της

ύλης, περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από

τις δύο τελευταίες δεκαετίες (1995-2015) 

δηµιουργίας του καλλιτέχνη, που διακρίνονται σε

χρονικούς και θεµατικούς κύκλους. Η ζωγραφική

του χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκεντρική και δίνει

έµφαση στην επικαιρότητα, συνδυάζοντας

διάφορες τεχνοτροπίες, επιρροές και καλλιτεχνικά

ρεύµατα.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• «Πάνω στη γραµµή του χρόνου»

Το πρόγραµµα εντάσσεται στο Πολιτιστικό ∆ίκτυο «Πάνω στη γραµµή του Χρόνου», σε συνεργασία µε το

Τµήµα Πολιτιστικών Θεµάτων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Στο 1ο µέρος της εκπαιδευτικής

δράσης οι µικροί µαθητές γνωρίζουν, εµπνέονται από επιλεγµένα εκθέµατα της µυκηναϊκής και της

ρωµαϊκής περιόδου, και συµµετέχουν στη δηµιουργία µικρών ιστοριών µε δικούς τους πρωταγωνιστές. Στο

2ο µέρος αποτυπώνουν τις ιστορίες µε σχέδια, σκίτσα και εικόνες σ’ ένα δηµιουργικό εργαστήριο, µε τη

βοήθεια του ζωγράφου του Μουσείου, Θανάση Θεµελή, και σκιτσογράφων της πόλης µας. Στόχος είναι οι

µαθητές να γνωρίσουν, να ψυχαγωγηθούν και να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου και τέχνης µέσα από τη

δηµιουργία ιστοριών κόµικς που θα περιγράφoυν την καθηµερινή ζωή στην αρχαιότητα.

Υπεύθυνη: Γεωργία Μανωλοπούλου

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής: 15, 20, 21, 22, 27, 28 Ιανουαρίου και

5, 12  Φεβρουαρίου 2016. Ώρες: 9:00-11:00 και 11:00-13:00

• «Ψηφιδωτά αινίγµατα»

∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: ∆ρ Αναστασία Κουµούση

Τµηµατάρχης Μουσείων: ∆ρ Γεωργία Αλεξοπούλου

Επιµελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης Μόσχος, ∆ρ Έλενα Παρτίδα, 

Λίλα Κουτσουµπελίτη

Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Αλεξία Μπαρδάκη, Γεωργία Μανωλοπούλου

URL: http://www.efaacha.gr

E-mail: efaacha@culture.gr Τηλ. 2613-616100, -616158. Fax: 2610-423386

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 7-10 χρονών.

∆ιάρκεια: 1 ώρα και 30’. Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30.

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά και σε έναν συνοδό.

Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης: Αλεξία Μπαρδάκη.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 8-1-2016

Η τέχνη του ψηφιδωτού είναι µια τέχνη µαγική. 

Μικρές, χρωµατιστές ψηφίδες καταγράφουν εικόνες

από τη φύση, «αφηγούνται» ιστορίες, παίζουν µε τα

σχήµατα, τα χρώµατα και το φως. 

Την Κυριακή 10-1-2016 η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους µικρούς

της φίλους στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Πατρών, για να λύσουν αινίγµατα, να

ανακαλύψουν ψηφιδωτά και να

κατασκευάσουν ένα παιχνίδι µνήµης που θα

παίζουν όλη τη χρονιά.

ΟΜΙΛΙΑ

Της συµβουλευτικής ψυχολόγου Χριστίνας Ρασιδάκη

µε θέµα

«Σχολικός Εκφοβισµός – Bullying. Αποτελεσµατικές
δεξιότητες επικοινωνίας – Τρόποι αντιµετώπισης»

και αφορµή το οµότιτλο βιβλίο της.

Προλογίζει η κ. Σοφία Χριστοπούλου, Προϊσταµένη

Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆/θµιας

Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας. Μετά την οµιλία, µαθητές

του Αρσακείου Γυµνασίου Πατρών θα παρουσιάσουν

εικαστικές και ποιητικές συνθέσεις. Συνδιοργάνωση: 

Αρσάκειο Γυµνάσιο Πατρών και Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ. 

Τετάρτη 27-1-2016, ώρα 18:30

στο αµφιθέατρο του Μουσείου


